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SARI 
 

Lailatul Mukarromah. 2006. Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak 
Milik Untuk Rumah Tinggal Di Perumahan Pucang Gading Kabupaten Demak. 
Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 
Semarang. 74 halaman. 
 
 
Kata Kunci : Perubahan Hak Guna Bangunan, Hak Milik,  Rumah Tinggal  
 Rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan oleh 
karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi warga negara Indonesia 
perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah tempat rumah tinggal tersebut 
berdiri. Tanah-tanah perumahan yang dikelola oleh pengembang perumahan 
diberi status Hak Guna Bangunan,  sehingga pada tahun 1997 pemerintah telah 
mengatur kebijaksanaan Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Sangat Sederhana 
dan Rumah Sederhana melalui KMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1997 dan 
KMNA/KBPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Untuk Rumah 
Tinggal. Adanya keputusan tersebut sangat bermanfaat bagi para pemilik tanah 
beserta rumah tinggal yang berada di komplek perumahan yang dibangun oleh 
pengembang dan bagi warga negara Indonesia yang mempunyai tanah dengan 
kepemilikan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal mendapat kemudahan 
dalam memperoleh perubahan hak atas tanahnya menjadi Hak Milik. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
proses pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik 
(HM) atas tanah untuk rumah tinggal di Perumahan Pucang Gading Kabupaten 
Demak ?, (2) Kendala-kendala apa yang dihadapi warga  Perumahan Pucang 
Gading dalam pelaksanaan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan 
(HGB) menjadi Hak Milik (HM) ?. Penelitian ini bertujuan : (1) untuk 
mengetahui proses pelaksanaan perubahan hak atas dari Hak Guna Bangunan 
menjadi Hak Milik di perumahan Pucang Gading, dan (2) untuk mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi warga Pucang Gading dalam pelaksanaan 
perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, metode observasi, metode studi dokumentasi. Dalam 
penelitilan ini metode analisis data yang digunakan adalah model analisis 
kualitatif, karena untuk menggambarkan tentang Perubahan Hak Guna Bangunan 
menjadi Hak Milik untuk Rumah Tinggal.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat warga perumahan 
Pucang Gading yang telah melakukan perubahan hak atas tanahnya, hal ini 
disebabkan karena warga tersebut kebanyakan sudah mengetahui adanya 
perbedaan antara kepemilikan Hak Guna Bangunan dan Hak Milik. Sedangkan 
proses perubahan hak atas tanah yang dilakukan oleh warga perumahan Pucang 
Gading dalam pelaksanaannya berdasarkan KMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1997, 
namun walaupun demikian masih terdapat beberapa warga yang belum merubah 
status Hak Guna Bangunannya menjadi Hak Milik. Akan tetapi kepemilikan tanah 
dengan sertipikat Hak Milik oleh warga di perumahan Pucang Gading lebih 
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banyak dibandingkan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan, hal ini disebabkan 
setelah adanya ketetapan pemerintah pada tahun 1998 tetang pemberian Hak 
Milik maka jika pemohon mendaftarkan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan, 
Kepala Kantor Pertanahan langsung dapat memberikan Hak Milik atas tanah 
untuk rumah tinggalnya kepada pemohon. Dalam proses pelaksanaan perubahan 
hak atas tanah tersebut ternyata terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh 
warga maupun pihak Kantor Pertanahan yaitu seringkali pihak warga tidak 
memenuhi syarat-syarat yang ada dalam perubahan hak atas tanah yang harus 
dipenuhi sebagai pemohon perubahan hak dan sertipikat yang diserahkan ke 
Kantor Pertanahan tidak sertipikat Hak Guna Bangunan yang asli. 
 Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan 
adanya KMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1997, sangat menguntungkan bagi para 
pemilik rumah dan bangunan di perumahan Pucang Gading untuk memperoleh 
hak atas tanahnya dengan Hak Milik melalui proses perubahan hak atas tanah, 
untuk itu pada tahun 1997 banyak warga Pucang Gading yang telah merubah hak 
atas tanahnya menjadi Hak Milik. Adapun kendala-kendala yang dihadapi warga 
dalam proses pelaksanaan perubahan hak atas tanah adalah kurang dipenuhi 
syarat-syarat yang ada dalam mengajukan perubahan hak atas tanah dan sertipikat 
Hak Guna Bangunan yang diajukan bukan aslinya.  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan 
pihak Kantor Pertanahan serta masyarakat. Para mahasiswa diharapkan dapat 
mengetahui tentang Proses Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Untuk Rumah 
Tinggal dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, dan bagi pihak Kantor 
Pertanahan dalam rangka pelaksanaan perubahan hak atas tanah diharapkan dapat 
memberikan informasi dan penyuluhan mengenai proses awal mengajukan 
perubahan hak atas tanah beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga. 
Demikian juga bagi warga perumahan Pucang Gading maupun masyarakat 
diharapkan jika telah mengetahui peraturan tersebut dapat menginformasikan atau 
memberitahukan kepada pihak warga atau masyarakat yang berhak untuk 
merubah Hak Guna Bangunannya menjadi Hak Milik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam 

yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung 

untuk kehidupannya seperti misalnya untuk bercocok tanam guna mencukupi 

kebutuhannya (tempat tinggal/perumahan), maupun untuk melaksanakan 

usahanya seperti untuk tempat berdagang, industri, pendidikan, pembangunan 

sarana dan prasarana lainnya. 

Masalah yang paling mendasar yang dihadapi bidang pertanahan sekarang 

adalah pertumbuhan penduduk terus meningkat, sedangkan ketersediaan tanah 

yang sangat terbatas. Karena terbatasnya tanah yang tersedia dan kebutuhan akan 

tanah semakin bertambah, dengan sendirinya akan menimbulkan benturan-

benturan kepentingan akan tanah, yang berakibat akan menimbulkan 

permasalahan akan tanah. 

Karena itu oleh Pemerintah kebijaksanaan mengenai tanah ini diatur dalam 

berbagai ketentuan perundangan-undangan, diantaranya mengenai kebijaksanaan 

dalam pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal. Rumah tinggal 

merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan karena itu untuk 

menjamin pemilikan rumah tinggal bagi Warga Negara Indonesia (WNI) perlu 

menjamin kelangsungan Hak Atas Tanah (HAT) tempat rumah tinggal tersebut 

berdiri. Untuk itu Pemerintah perlu meningkatkan pemberian Hak Milik atas tanah 
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untuk rumah tinggal yang masih dipunyai perseorangan Warga Negara Indonesia 

(WNI) dengan Hak Guna Bangunan (HGB) atau yang biasa disebut dengan 

perubahan hak atas tanah. 

Perubahan hak merupakan penetapan Pemerintah mengenai penegasan 

bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah 

tertentu, atas permohonan pemegang haknya menjadi tanah Negara dan sekaligus 

memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya. 

Perubahan hak ini dapat terjadi atas Hak Milik (HM) menjadi Hak Guna 

Bangunan (HGB)/HP dan sebaliknya Hak Guna Bangunan (HGB)/HP menjadi 

Hak Milik (HM). Khusus dalam hal perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) 

menjadi Hak Milik (HM) biasanya disebut istilah peningkatan hak, ini 

diperuntukkan terhadap obyek tanah yang luasnya kecil-kecil dan dipergunakan 

bangunan tempat tinggal. 

Maka pada tahun 1997 Pemerintah telah mengatur kebijaksanaan untuk 

pemberian Hak Milik (HM) diatas tanah Negara khususnya tanah untuk Rumah 

Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) melalui Keputusan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo. Nomor 

15 Tahun 1997. Kebijaksanaan ini di dalamnya mengatur tentang pemberian 

kemudahan dalam memperoleh Hak Milik atas tanah untuk perumahan bagi golongan 

ekonomi lemah,  Pemerintah berusaha agar para pemilik tanah perumahan yang 

dipunyai oleh orang-orang golongan ekonomi lemah mempunyai kepastian hak 

dalam kepemilikan tanah perumahannya,  Di tahun 1998 kebijaksanaan tersebut 

diperbaharui dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 
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1998 tentang pemberian Hak Milik (HM) atas tanah untuk rumah tinggal dengan 

ketentuan luas tanah untuk rumah tinggal tersebut memiliki luas tanah yang luasnya 

hanya sampai 600 m2 atau kurang, dan yang berwenang untuk memberikan 

perubahan hak ini kepada pemohon yaitu Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya. Sedangkan untuk permohonan pemberian Hak Milik atas 

tanah untuk rumah tinggal yang mempunyai luas tanahnya lebih dari 600 m2 s/d 2000 

m2 atau tidak lebih dari 5000 m2 dalam ketentuan permohonan hak atas tanah dari 

Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tersebut menggunakan kebijaksanaan 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 

Dan Hak Pengelolaan. Dalam PMNA/KBPN Nomor 9 tahun 1999 permohonan 

perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) Menjadi Hak Milik (HM) ini dapat diberikan 

haknya kepada pemohon oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat 

kewenangannya masing-masing untuk luas tanah yang berbeda-beda, jika luas tanah 

lebih dari 600 m2 s/d 2000 m2 itu dapat diberikan haknya oleh kewenangan Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, dan jika luas tanah itu lebih dari 2000 m2 

s/d 5000 m2 itu dapat diberikan haknya oleh kewenangan Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi. 

Dengan diberlakukannya kebijaksanaan peraturan-peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional diatas maka dapat 

menumbuhkan/menciptakan suatu pembangunan perumahan yang dilakukan oleh 

pihak Pemerintah ataupun pengembang yang bekerjasama dengan bank Negara. 

Untuk itu bagi masyarakat ekonomi lemah dapat kemudahan untuk memperoleh 
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tanah beserta rumah tinggal dengan melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sedangkan 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai tanah dengan kepemilikan Hak 

Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggal mendapat kemudahan dalam 

memperoleh perubahan hak atas tanahnya menjadi Hak Milik. Hak Guna Bangunan 

(HGB) tersebut merupakan hak atas tanah yang mana tujuan penggunaannya hanya 

dibatasi untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, jadi tidak boleh misalnya hak 

ini digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan dan 

sejenisnya. Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) ini pun dibatasi hanya 30 

tahun, akan tetapi dapat diperpanjang selama 20 tahun dan kalau sesudah jangka 

waktu Hak Guna Bangunan (HGB) dan perpanjangannya berakhir, kepada bekas 

pemegang hak dapat dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) di 

atas tanah yang sama sepanjang mendapat persetujuan dari Pemerintah. Akan tetapi 

dengan adanya ketetapan kebijakan-kebijakan tersebut, masih terdapat juga 

sebagian kecil dikalangan masyarakat yang tidak mengetahui secara pasti tentang 

peraturan tersebut. Sehingga terdapat beberapa diantara mereka yang mempunyai 

kepemilikan tanah untuk rumah tinggal yang diberikan oleh Negara dengan Hak 

Guna Bangunan (HGB) walaupun sudah dikeluarkan peraturan tersebut mereka 

belum melakukan perubahan hak nya menjadi Hak Milik.  

Namun terdapat juga di antara mereka yang sudah mengetahui peraturan 

tersebut akan tetapi mereka kurang berminat melakukan perubahan status hak nya 

contohnya yaitu ada beberapa orang penghuni salah satu perumahan yang dalam 

waktu dekat masa berlaku kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanahnya 
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akan segera berakhir, yang artinya rumah tinggal tersebut harus diperpanjang masa 

berlakunya kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan itu dilakukan sedikit 

merepotkan karena harus memperpanjang masa berlakunya setiap akhir waktu 

berlakunya. Mereka tersebut sebenarnya sudah mengetahui tentang perubahan 

status kepemilikan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat 

ditingkatkan haknya menjadi HM yang tidak terbatas masa berlakunya. Namun 

mereka kurang berminat untuk merubah status kepemilikan Hak Guna Bangunan 

(HGB)-nya mereka beranggapan bahwa untuk merubah status kepemilikan Hak 

Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) dalam persyaratannaya untuk 

pengajuan perubahan hak tersebut terlalu rumit bagi mereka, dimana mereka harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya permohonan hak tersebut harus 

dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, 

Ijin Mendirikan Bangunan, akta jual beli dan Rekomendasi dari instansi berwenang 

dan lain sebagainya, yang semuanya persyaratan-persyaratan tersebut itu dalam 

memperolehnya harus melalui instansi-instansi yang berwenang untuk memberikan 

ketetapan tersebut, sehingga dalam memperoleh persyaratan-persyaratan untuk 

mengajukan perubahan haknya itu mereka harus berhubungan dengan instansi-

instansi lain yang terkait dalam hal tersebut.  

Tetapi tidak hanya persyaratannya saja yang membuat sebagian kecil para 

pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) kurang begitu berminat untuk merubah 

kepemilikan status haknya menjadi Hak Milik (HM). Namun berdasarkan hasil 

data dilapangan bahwa sudah terdapat banyak warga di Perumahan Pucang 

Gading yang sudah merubah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)-nya atas 



6 

 

tanah menjadi sertipikat Hak Milik (HM). Sehingga diperlukan penelitian lebih 

lanjut mengenai terdapatnya kendala-kendala bagi mereka yang belum melakukan 

perubahan terhadap Hak Guna Bangunan (HGB)-nya menjadi Hak Milik (HM), 

serta terdapatnya faktor-faktor yang  mendorong warga Pucang Gading yang 

sudah banyak merubah kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB)-nya menjadi 

Hak Milik (HM) atas tanah untuk rumah tinggal. Dengan alasan itu maka peneliti 

mengambil judul untuk penulisan Tugas Akhir ini yaitu “PERUBAHAN HAK 

GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK  UNTUK RUMAH TINGGAL DI 

PERUMAHAN PUCANG GADING KABUPATEN DEMAK”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah tersebut di atas, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) 

menjadi Hak Milik (HM) atas tanah untuk rumah tinggal di Perumahan 

Pucang Gading Kabupaten Demak ? 

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi warga  Perumahan Pucang Gading 

dalam pelaksanaan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan 

(HGB) menjadi Hak Milik (HM) ?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perubahan hak atas tanah dari Hak 

Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Perumahan Pucang 

Gading. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi warga Pucang Gading 

dalam pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak 

Milik (HM). 

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk menambah pengetahuan dibidang pertanahan bagi mahasiswa 

mengenai pelaksanaan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan 

menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal di Perumahan Pucang 

Gading. 

2. Penulis mengetahui kendala-kendala yang ada pada saat pelaksanaan 

perubahan hak atas tanah dan cara mengatasinya. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan TA ini untuk lebih mudah dipahami serta 

pembahasan tidak menyimpang dari materi yang ada dengan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran yang lebih jelas maka penulis sengaja menuangkan 

sistematika TA sebagai berikut : 

2. Bagian Awal TA terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, sari, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

lampiran. 
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3. Bagian Isi TA, terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Sistematika Penulisan 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

E. Pengertian Tanah Negara 

F. Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Atas Tanah 

c. Pengertian Hak Guna Bangunan atas tanah 

d. Pengertian Hak Milik atas tanah 

G. Dasar hukum pelaksanaan perubahan hak atas tanah  dari 

Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah 

tinggal 

H. Perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi 

Hak Milik untuk rumah tinggal 

c. Syarat-syarat perubahan Hak Guna Bangunan menjadi 

Hak Milik untuk rumah tinggal 

d. Pendaftaran perubahan Hak Guna Bangunan menjadi 

Hak Milik untuk rumah tinggal 

BAB III : METODE PENELITIAN 

F. Lokasi Penelitian 

G. Fokus Penelitian 
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H. Sumber Data Penelitian 

I. Metode Pengumpulan Data 

J. Metode Analisis Data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

C. HASIL PENELITIAN  

1. Gambaran umum daerah penelitian di Perumahan 

Pucang Gading 

2. Proses pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan 

menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal di 

Perumahan Pucang Gading. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi warga Perumahan 

Pucang Gading dalam pelaksanaan perubahan hak atas 

tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik  

D. PEMBAHASAN  

3. Proses pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan 

menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal di 

Perumahan Pucang Gading. 

4. Kendala-kendala yang dihadapi warga Perumahan 

Pucang Gading dalam pelaksanaan perubahan hak atas 

tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik  

            BAB V : PENUTUP 

C. Simpulan 

D. Saran 
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4. Bagiam Akhir TA, terdiri dari : 

Daftar Pustaka  

Lampiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tanah Negara 

Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

Tanah Negara dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Tanah Negara Bebas 

dan Tanah Negara Tidak Bebas. Tanah Negara Bebas adalah tanah Negara yang 

langsung dibawah penguasaan Negara, di atas tanah tersebut tidak ada satupun 

hak yang dipunyai oleh pihak lain selain Negara. Sedangkan Tanah Negara Tidak 

Bebas adalah tanah Negara yang di atasnya sudah ditumpangi oleh suatu hak 

punya pihak lain, misalnya : 

1. Tanah Negara yang di atasnya ada Hak Pengelolaan yang dipunyai oleh : 

Pemerintah Daerah/Kota, Perum Perumnas, Pertamina, Bulog, Badan 

Otorita Khusus  separti Badan Otorita Batam ( dipulau Batam ), Kawasan 

Industri, dan badan-badan Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya 

yang keseluruhan modal/sahamnya dipunyai oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah daerah. Berlakunya Hak Pengelolaan ini adalah sepanjang 

diperlukan oleh pemegangnya. Pemegang hak ini diberikan kewenangan 

oleh Negara untuk memberikan sebagian tanahnya kepada pihak ketiga 
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seperti kita dengan seizin Pemerintah (dalam hal ini Kepala BPN) untuk 

menjadi Hak Milik.  

2. Tanah Negara yang di atasnya ada hak seperti Hak Guna Usaha, yang 

dipunyai baik oleh badan usaha milik Negara (BUMN)  maupun badan 

usaha swasta yang bergerak pada bidang usaha: pertanian, perkebunan, 

peternakan, atau perikanan. Masa berlaku Hak Guna Usaha ini adalah 25 

tahun dan perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat 

diberikan hak guna usaha waktu paling lama 35 tahun, tetapi dapat 

diperpanjang 25 tahun dan seterusnya sepanjang Negara mengijinkannya. 

3. Tanah negara yang di atasnya ada Hak Pakai, yang dipunyai oleh orang 

(Warga Negara Indonesia), atau badan-badan usaha baik swasta dalam 

negeri (PMDN) maupun swasta asing (PMA) atau usaha patungan 

PMDN-PMA, Perwakilan Negara Asing atau Internasional. Hak Pakai ini 

berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 20 tahun 

sepanjang Negara mengijinkannya. 

4. Tanah negara yang di atasnya telah ada hak-hak lain seperti Hak Guna 

Bangunan. Hak ini berlaku 30 tahun namun dapat diperpanjang untuk 

setiap 20 tahun sepanjang Negara mengijinkannya.   

 

B. Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Atas Tanah 

Fungsi tanah di Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-undang 1945. Agar bumi, air dan ruang angkasa 

dapat berfungsi dengan baik dan tepat, maka pemanfaatannya perlu diatur dengan 

Undang-undang yang termasuk lingkup hukum Agraria. 
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Tugas kewajiban mengelola tanah yang ada dalam wilayah Republik 

Indonesia, yang menurut sifatnya termasuk bidang hukum publik, tidak mungkin 

dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka penyelenggaranya oleh 

bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan pengemban Amanat tersebut, pada 

tingkatan yang tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai 

Organisasi seluruh rakyat, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUPA yang 

bunyinya sebagai berikut :  

 
“Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang 
dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh 
Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. 
 

Perkataan “dikuasai” dalam pasal ini, menurut penjelasan UUPA, bukanlah 

berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada 

Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk pada 

tingkatan yang tertinggi : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat 2 UUPA, yang bunyinya sebagai 

berikut : “hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 1 ini memberi wewenang 

untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air 
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serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan pengunaan tanah itu dalam Batas-batas menurut Undang-

undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi”. Hak atas tanah 

memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang 

dihaki, ini merupakan kewenangan umum, artinya merupakan isi tiap hak atas tanah. 

Dan kewenangan ini pun ada pembatasnya.  

Adapun macam-macam hak yang dapat diberikan atau dipunyai oleh subjek 

hukum dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 16 ayat 1 UUPA bahwa yang dimaksud 

hak-hak atas tanah ialah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 

Pakai, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang 

tidak termasuk hal-hal tersebut diatas yang ditetapkan dengan Undang-undang 

serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 

(hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian). 

Biarpun semua hak atas tanah yang disebut di atas memberikan kewenangan 

untuk mempergunakan tanah yang dihaki, tetapi sifat-sifat khusus haknya, tujuan 

pengunaan tanahnya dan batas waktu penguasaannya merupakan adanya tolok 

pembeda antara hak atas tanah yang satu dengan yang lain. Selain itu, yang berhak 

juga dibebani berbagai kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. 

Berbagai kewajiban pemegang hak atas tanah tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial 

Artinya hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat 

dibenarkan, bahwa tanahnya itu dipergunakan (atau tidak dipergunakan) 

semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
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2. Kewajiban memelihara tanah yang dihaki 

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta  mencegah 

pengrusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau 

instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan 

memperhatikan pihak yang ekonomi lemah. 

3. Kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif.  

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah 

pertanian pada dasarnya di wajibkan mengerjakan atau mengusahakannya 

sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

4. Pembayaran pajak 

Para pemilik tanah dan yang mengusahakan tanah diwajibkan membayar 

Pajak Bumi dan Pangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

perpajakan yang berlaku. 

5. Pendaftaran tanah  

Pendaftaran hak atas tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum 

dan memperoleh alat bukti yang kuat dalam bentuk sertipikat hak atas 

tanah. Hak atas tanah yang wajib didaftarkan adalah Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa. Di luar UUPA, 

Hak Tanggungan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 

1996 wajib juga didaftar.   

 

1. Pengertian Hak Guna Bangunan 
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Dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria dijelaskan 

bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, 

dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dan suatu pemilikan suatu hak 

di atas tanah orang lain yang bukan untuk usaha pertanian. 

HGB dapat diperpanjang 20 tahun, hal ini seperti diatur pada ayat 2 

pasal 35 UUPA, yang menjelaskan bahwa atas permintaan pemegang hak dan 

dengan mengigat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan, jangka waktu 

tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. 

Penggunaan tanah yang dipunyai dengan Hak Guna Bangunan 

adalah untuk mendirikan bangunan-bangunan, meliputi bangunan rumah 

tempat tinggal, usaha perkantoran, pertokoan, industri dan lain-lain. 

Hak Guna Bangunan mempunyai ciri-ciri berikut ini : 

a. Hak yang terkuat 

b. Dapat beralih dan dialihkan  

c. Jangka waktu terbatas 

d. Dapat dijadikan jaminan hutang 

e. Dapat dilepaskan kepada Negara  

Dalam kaitan Hak Guna Bangunan ini dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai atas tanah yang dapat mempunyai atau siapa yang berhak 

mempunyai Hak Guna Bangunan (Subyek Hak Guna Bangunan) adalah 

sebagai berikut : 
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a. Warga Negara Indonesia (WNI) 

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

Jadi hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat 

mempunyai Hak Guna Bangunan (HGB), dan di sini terlihat bahwa prinsip 

nasional tetap dipertahankan, sehingga orang yang bukan Warga Negara 

Indonesia (WNI) hanya dapat mempunyai hak seperti yang ditentukan 

pada huruf b di atas yaitu badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Oleh karena orang atau badan 

hukum yang mempunyai Hak Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi 

syarat-syarat sebagai pemegang hak, dalam jangka waktu satu tahun wajib 

melepaskan/mengalihkan Hak Guna Bangunan itu kepada orang lain yang 

memenuhi syarat. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, hak tersebut 

hapus karena hukum. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna 

Bangunan adalah : 

a. Tanah Negara  

b. Tanah Hak Pengelolaan 

c. Tanah Hak Milik  

Terjadinya Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai berikut : 

1) Atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh 

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. 

2) Atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan Keputusan Menteri 

atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak 

Pengelolaan. 
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Ketentuan tata cara dan syarat permohonan dan pemberian Hak 

Guna Bangunan atas tanah Negara dan tanah Hak Pengelolaan diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Presiden (Keppres). Hak Guna Bangunan Atas 

Tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang Hak Milik 

dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran  Hak Guna 

Bangunan atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden (Keppres). 

                Jangka waktu Hak Guna Bangunan adalah 30 tahun yang dapat 

diperpanjang paling lama 20 tahun (Pasal 25 ayat 1, 2 atas permintaan 

yang bersangkutan, dan setelah jangka waktu perpanjangannya berakhir, 

maka kepada pemegang hak dapat diberi pembaharuan Hak Guna 

Bangunan atas tanah yang sama (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996). 

              Hapusnya Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana diatur pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 karena hal-hal berikut ini : 

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 

pemberian atau perpanjangan. 

b. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka 

waktunya berakhir karena : 

1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau 

dilanggarnya ketentuan-ketentuan. 

2) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktunya berakhir. 

d. Dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 

20 Tahun 1961. 

e. Diterlantarkan  

f. Tanahnya musnah 

g. Ketentuan pasal 20 ayat 2 yaitu yang berbunyi “apabila dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 haknya tidak dilepaskan 

atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum”. 

 
2. Pengertian Hak Milik Atas Tanah  

Hak Milik (HM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berhubungan 

dengan pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak turun-

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata 

“Turun-temurun” menunjukkan bahwa hak tersebut dapat berlangsung terus 

selama pemilik masih hidup dan jika dia meninggal dunia, hak tersebut dapat 

dilanjutkan oleh ahli waris. “Terkuat” menunjukkan bahwa kedudukan hak 

itu paling kuat jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya, karena 

terdaftar dan pemilik hak diberi tanda bukti hak (sertipikat), sehingga mudah 

dipertahankan terhadap pihak lain. Disamping itu, jangka waktu pemiliknya 

tidak terbatas. “Terpenuh” menunjukkan bahwa hak itu memberikan kepada 

pemiliknya wewenang paling luas, jika dibandingkan dengan hak-hak atas 

tanah lainnya, tidak berinduk pada hak tanah lain, dan peruntukannya tidak 

terbatas selama tidak ada pembatasan dari penguasa. Ini menunjukkan bahwa 
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Hak Milik (HM) mempunyai fungsi sosial. Sifat-sifat seperti ini tidak ada 

pada hak-hak atas tanah lainnya.   

Hak Milik (HM) diartikan hak yang terkuat diantara sekian hak-

hak yang ada, dalam pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPer), Hak Milik ini dirumuskan bahwa Hak Milik (HM) adalah hak 

untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk 

berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dengan kedaulatan sepenuhnya, 

asal tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang 

ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak 

menggangu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi 

kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas 

ketentuan Undang-undang dan pembayaran ganti rugi.  

Di dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA), hal ini berbeda dengan 

pengertian Hak Eigendom seperti yang dirumuskan dalam pasal 571 

KUHPer, disebutkan bahwa Hak Milik atas sebidang tanah mengandung di 

dalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam 

tanah.  

“Hak Milik adalah hak atas tanah, karena itu maka tidak meliputi 
pemilikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Untuk 
mengambil kekayaan alam tersebut diperlukan hak lain, yaitu kekuasaan 
pertambangan”. (Suardi, 2005:33) 
 
Ciri-ciri Hak Milik (HM), adalah sebagai berikut: 

a. Hak Milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat artinya tidak 

mudah hapus serta mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak 
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lain, oleh karena itu maka Hak Milik termasuk salah satu hak yang 

wajib didaftarkan (Pasal 23 UUPA). 

b. Dapat menjadi “induk” dari hak atas tanah lainnya 

c. Dapat diwakafkan 

d. Dapat dilepaskan kepada Negara 

e. Hak Milik mempunyai jangka waktu yang tak terbatas 

f. Terjadinya Hak Milik karena hukum adat diatur dengan peraturan 

Pemerintah, selain itu juga bisa terjadi karena penetapan Pemerintah 

atau ketentuan undang-undang (Pasal 22 UUPA). Terjadinya Hak 

Milik atas dasar ketentuan hukum adat misalnya pembukaan tanah, 

jika atas dasar ketentuan undang-undang misalnya karena konversi, 

dan terjadinya Hak Milik atas dasar penetapan Pemerintah misalnya 

pemberian hak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN 

No. 5 Tahun 1973). 

g. Hak Milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, 

tukar menukar, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum 

adat dan lain-lain pemindahan hak yang bermaksud memindahkan Hak 

Milik yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan 

(Pasal 20 ayat 2 UUPA). 

h. Penggunaan Hak Milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur 

dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 24 UUPA). 

i. Hak Milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak 

tanggungan (Pasal 25 UUPA). 
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Subyek Hak Milik atas tanah yaitu: 

a. Warga Negara Indonesia (WNI). 

b. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah mempunyai 

Hak Milik. 

Pada asanya bahwa Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh orang 

yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) tunggal, baik secara sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang lain. Menurut hukum agraria yang 

lama setiap orang boleh mempunyai tanah dengan Hak Eigendom, baik ia 

Warga Negara maupun orang asing, demikian pula badan-badan hukum 

Indonesia atau badan hukum asing. 

Badan-badan hukum pada asasnya tidak dimungkinkan untuk 

mempunyai tanah dengan Hak Milik, atas pertimbangan karena untuk 

menyelenggarakan usahanya badan hukum itu secara mutlak memerlukan 

Hak Milik. Keperluan badan-badan hukum dianggap sudah dapat dipenuhi 

dengan hak-hak lain, asalkan hak-hak itu menjamin penguasaan dari 

penggunaan tanah selama jangka waktu yang cukup lama sesuai dengan pasal 

49 ayat 1 UUPA, yaitu badan-badan hukum yang bergerak dalam bidang 

sosial dan keagamaan dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, sepanjang 

penggunaannya berhubungan dengan usaha sosial dan keagamaan.  

Dalam pasal 27 UUPA ditentukan bahwa Hak Milik atas tanah 

dapat dihapus, hilang, atau terlepas dari yang berhak apabila tanahnya 

jatuh kepada Negara karena: 

a. Pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA; 

b. Penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya; 
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c. Ditelantarkan; 

d. Jatuh kepada orang asing berkewarganegaraan rangkap (Pasal 26 ayat 

2 UUPA) dan ketentuan pasal 21 ayat 3 UUPA; 

e. Tanahnya musnah. 

 

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Dari Hak 

Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal. 

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-

pokok agraria. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, Hak 

Guna Bangunan dan hak pakai atas tanah. 

3. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1997 tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk 

rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah sederhana (RS). 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 

5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk 

rumah tinggal. 

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan 

pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara. 

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas 

tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis 

penerimaan negara bukan pajak. 

 

D. Perubahan Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi 

Hak Milik Untuk Rumah Tinggal. 

Secara teoritis, “perubahan hak adalah penetapan Pemerintah mengenai 

penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan suatu hak atas 

tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan 

sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis 

lainnya”. (Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999). 

Dengan demikian perteori sebenarnya peningkatan status Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Milik terdiri dari dua proses yang bersambungan yaitu: 1). 

Pelepasan Hak Guna Bangunan dari pemegangnya kepada Negara hingga menjadi 

tanah Negara; dan 2). Pemberian Hak Milik atas tanah Negara dari Pemerintah 

kepada mantan pemegang Hak Guna Bangunan dimaksud. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanah Negara 

Tanah Hak Guna 
Bangunan Atas Nama 

Pemohon 

Tanah Hak Milik 
Atas Nama Pemohon 

1 2 
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1. Syarat-Syarat Perubahan Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak 

Milik Untuk Rumah Tinggal. 

Persyaratan mengenai kriteria bidang tanah yang diberikan Hak 

Milik dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik 

Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana 

(RS), tercantum di dalam pasal 1 huruf  d, yaitu: 

a. Harga perolehan tanah dan rumah tersebut, dan, apabila atas bidang 

tanah itu sudah dikenakan pajak bumi dan bangunan tersendiri, nilai 

jual obyek jual pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan tanah dan 

rumah tersebut tidak lebih dari pada Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta 

rupiah). 

Yang dimaksud harga perolehan adalah harga yang dibayar oleh 

pemegang hak terakhir (pemohon perubahan hak) untuk memperoleh 

rumah dan tanah yang bersangkutan. Harga perolehan ini dapat dilihat 

dari akta jual beli tanah dan rumah yang bersangkutan. Atau, dalam hal 

tanah dan rumah yang berasal dari perumahan negeri golongan III, 

surat keterangan pelunasan sewa beli rumah beserta tanah yang 

bersangkutan. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pajak bumi dan 

bangunan dapat dilihat dari SPT PBB tahun terakhir. Apabila 

permohonan perubahan hak itu diajukan dalam bulan yang SPT PBB 

tahun yang bersangkutan belum disampaikan oleh Kantor Pajak 
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(sebelum bulan Mei), maka NJOP-nya dilihat dari SPT PBB tahun 

sebelumnya.  

Apabila untuk bidang tanah yang bersangkutan belum dipungut 

PBB tersendiri, karena belum dipisah dari Hak Guna Bangunan 

induknya, maka kriteria mengenai NJOP ini tidak dipergunakan dan 

nilai tanah dan rumah cukup ditentukan oleh harga perolehannya. 

b. Luas tanah tidak lebih dari pada 200 m2;  

Kriteria ini dapat dilihat dari sertipikat Hak Guna Bangunan yang 

bersangkutan atau, kalau belum ada sertipikatnya, dari akta jual 

belinya. 

c. Di atasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembangunan 

perumahan massal atau kompleks perumahan, tanah tersebut tidak 

merupakan kapling kosong, melainkan sudah ada rumah di atasnya 

yang dibangun dalam rangka pembangunan perumahan massal atau 

kompleks perumahan, misalnya:  

1) Perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk dijual kepada 

masyarakat. 

2) Perumahan yang dibangun oleh instansi Pemerintah untuk 

pegawainya, termasuk rumah negeri golongan III. 

3) Perumahan yang dibangun oleh perusahaan untuk pegawainya. 

4) Perumahan yang dibangun koperasi untuk anggotanya. 

5) Perumahan yang dibangun oleh yayasan untuk melaksanakan 

maksud dan tujuan yayasan. 
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Kriteria ini dapat dilihat dari akta jual beli tanah dan rumah yang 

bersangkutan atau dokumen lain yang menyertai jual beli. Untuk 

mendaftar Hak Milik menurut keputusan ini tidak diperlukan keterangan 

lain dari pada yang disebut di atas dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan 

lapangan, termasuk keterangan dan pemeriksaan mengenai jenis maupun 

keadaan bangunan rumah yang bersangkutan. 

Sedangkan dalam perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik untuk rumah tinggal dalam Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang 

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dinyatakan 

bahwa suatu bidang tanah dapat diberikan Hak Milik jika harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan 

perseorangan WNI yang luasnya 600 m2 atau kurang, atas permohonan 

yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas 

pemegang haknya dengan Hak Milik. 

b. Tanah Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan 

perseorangan WNI yang luasnya 600 m2 atau kurang yang sudah habis 

jangka waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak 

tersebut,  atas permohonan yang bersangkutan diberikan Hak Milik 

kepada bekas pemegang hak. 

c. Untuk pemberian Hak Milik tersebut penerima hak harus membayar 

uang pemasukan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. 
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d. Permohonan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang tidak 

memenuhi syarat untuk diproses menurut Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo. 

Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemberian 

Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan 

Rumah Sederhana (RS), Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian 

Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh 

Pegawai Negeri Dari Pemerintah diproses sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 jo. 

Nomor 5 Tahun 1973. Permohonan Hak Milik tersebut dibatasi untuk 

tanah seluas maksimum 2.000 (dua ribu) m2, dalam pengurusan 

permohonan Hak Miliknya juga harus dilampirkan pernyataan dari 

pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang dimohon itu yang 

bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah 

tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas 

tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) m2. 

Jika bidang tanah kepunyaan Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

diperuntukkan sebagai tempat rumah tinggal, dengan status kepemilikan 

Hak Guna Bangunannya yang luasnya lebih dari 600 m2 s/d 2000 m2 dan 

tidak lebih dari 5000 m2 menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak 

Pengelolaan, dapat diberikan Hak Milik atas tanahnya yang memenuhi 
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kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak oleh 

Pemerintah. Tanah yang dimohonkan Hak Miliknya tersebut dapat 

diberikan apabila letak tanah untuk rumah tinggal tersebut sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan bahwa lokasi 

tanah yang dimohonkan Hak Miliknya itu memang dipergunakan untuk 

sebagai wilayah pemukiman. 

 

2. Pendaftaran Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik 

Untuk Rumah Tinggal 

Pasca perubahan status tanah  oleh pemohon sebagai penerima hak 

baru yaitu Hak Milik mesti segera mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota agar dibukukan dan diterbitkan sertipikat Hak Milik. 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian 

surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 

dan Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya.(PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) 

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 

terjangkau, mutakhir dan terbuka, untuk itu pendaftaran tanah bertujuan : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hkum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
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hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 

yang sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan . 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendataran Tanah, dijelaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang 

Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Tanah 

Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan yang 

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

Sedangkan isi dari sertipikat itu sendiri  yaitu berupa salinan buku tanah 

dan surat ukur. 

“sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan 
dan penegasan dari Negara terhadap penguasaan tanah secara 
perseorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis di 
dalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-
batas bidang tanah tersebut” (Hermit 2004: 29) 
 

Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal ditetapkan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 76 Ayat 1 dan 2 bahwa 

pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal dapat diberikan 

melalui ketetapan oleh menteri dimana pemberian hak ini masuk dalam 

kategori pemberian hak secara umum. Pemberian hak secara umum 
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tersebut merupakan pemberian hak atas sebidang tanah yang memenuhi 

kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu 

yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak. 

Permohonan pendaftaran perubahan Hak Guna Bangunan menjadi 

Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal diajukan secara tertulis Kepada 

Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang 

bersangkutan. Permohonan pendaftaran perubahan hak atas tanah tersebut 

memuat: 

a. Ketetangan mengenai pemohon: nama, tanggal lahir, pekerjaan, tempat 

tinggal dan keterangan mengenai bidang-bidang tanah yang telah 

dipunyai. 

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data 

fisik: sertipikat, letak, batas-batas dan luasnya (sebutkan tanggal dan 

nomor surat ukurnya). 

c. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang 

dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon. 

Permohonan pendaftaran perubahan Hak Guna Bangunan 

menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tersebut harus 

dilampiri dengan:  

1) Bukti identitas pemohon 

2) Sertipikat tanah yang bersangkutan (sertipikat Hak Guna Bangunan 

yang dimohon untuk diubah menjadi Hak Milik). 

3) Bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal, berupa: 
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a) Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) yang 

mencantumkan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk 

rumah tinggal, atau  

b) Surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan setempat 

bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, 

apabila izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut belum 

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 

4) Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT-PBB) tahun berjalan atau terakhir. 

5) Surat pernyataan dari pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan 

status tanah-tanah yang dimiliki termasuk bidang tanah yang 

dimohon. 

Setelah berkas permohonan pendaftaran perubahan Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tersebut 

diterima, Kepala Kantor Pertanahan: 

1) Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan 

2) Mencatat dalam formulir isian 

3) Memberikan tanda terima berkas permohonan  

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan 

kebenaran berkas permohonan pemberian Hak Milik atas tanah 

untuk rumah tinggal dari Hak Guna Bangunan, dan memeriksa 

kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan 

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 
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Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan berkas 

permohonan telah cukup untuk mengambil keputusan, apabila 

tanahnya melebihi luas yang tidak terkena uang pemasukan sesuai 

Ketentuan Peraturan Perundan-Undangan yang berlaku, Kepala 

Kantor Pertanahan mengeluarkan surat pemberitahuan penetapan 

uang pemasukan kepada Negara yang ditujukan dan diberikan oleh 

pemohon. Setelah uang pemasukan dan biaya pendaftaran tanah 

dilunasi oleh pemohon, maka Kepala Kantor Pertanahan: 

a) Menegaskan Hak Guna Bangunan atau bekas Hak Guna 

Bangunan tersebut menjadi tanah Negara serta mendaftar dan 

mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum 

lainnya. 

b) Selanjutnya memberikan dan mendaftarnya menjadi Hak Milik 

serta mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar 

umum lainnya. 

c) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara 

umum sebagai dasar pemberian haknya. 

d) Menerbitkan sertipikat Hak Milik. 



 

34 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian adalah suatu cara atau langkah yang tepat yang harus 

ditempuh dalam suatu kegiatan ilmiah guna mencapai sasaran yang diinginkan. 

Menurut Arikunto (2002:136) mendenifisikan bahwa metode penelitian yaitu cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, variasi 

metode dimaksud adalah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, 

dokumentasi. 

Metode ini  penting, karena dengan melaksanakan kegiatan ini dapat 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang 

akan dapat berjalan dengan baik menurut arahan yang sistematis. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Subagyo (2004:94) mengungkapkan bahwa dalam 

penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk 

permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam  bentuk uraian, maka data 

tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk 

suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. 

Pengertian dalam pembagian katergori berupa variabel kualitatif, bukan berarti tidak 

dapat dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai angka. Hal ini dapat diukur dengan angka 

meskipun hanya dengan cara dikualifikasikan yang paling sederhana dalam bentuk 

prosentase. Cara ini yang  paling sering dilakukan untuk melihat perbandingan atas 

dua keadaan atau lebih, sehingga dapat dilihat relativitas sebagai gambaran keduanya.  
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A. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak di Jalan Bhayangkara Baru No.1 dengan berbagai 

pertimbangan, yaitu Kantor Pertanahan adalah salah satu instansi yang berkaitan 

dengan studi Agraria/Pertanahan khususnya untuk program studi D-3 Manajemen 

Pertanahan Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan penulis juga memilih 

lokasi penelitian di Kantor Pemasaran Perusahaan Umum Perumahan Nasional 

(Perum Perumnas) Pucang Gading di Jalan Pucang Gading Raya No. 1 dan 3, 

Desa Batursari dan Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. 

Dimana Perumahan Pucang Gading ini salah satu dari beberapa kompleks 

perumahan yang ada di Kabupaten Demak dan sebagai tempat pengambilan 

sampel untuk pengambilan data penelitian. 

 

B. Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah “proses pelaksanaan perubahan 

Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal dan 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perubahan Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Milik di Perumahan Pucang Gading Kabupaten Demak” 

 

C. Sumber Data Penelitian  

Sumber data dalam penelitian ini di kaji dari beberapa sumber antara 

lain : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

dengan responden atau informan dalam hal ini adalah keterangan dari 
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beberapa warga di perumahan Pucang Gading yang menjadi tempat 

penelitian selaku responden dan beberapa pejabat di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak, serta beberapa pejabat yang bekerja di Kantor 

Pemasaran Perum Perumnas Pucang Gading selaku nara sumber. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari  orang lain yang 

sebelumnya sudah pernah melakukan pendataan, data pendukung yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumentasi berupa buku-

buku, peta, laporan serta arsip yang ada di Kantor Pemasaran Perum 

Perumnas Pucang Gading dan Kantor Pertanahan  Kabupaten Demak. 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu :  

1. Metode Wawancara  

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden. (Subagyo 2004:39) 

Wawancara dilakukan untuk mengungkap data yaitu dengan melakukan 

tanya jawab secara langsung kepada Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah 

(HAT), beserta Kepala Sub Seksi (Kasubsi)  Pemberian Hak Atas Tanah pada 

Kantor Pertanahan dan beberapa pejabat di Kantor Pemasaran Perum 

Perumnas Pucang Gading, serta beberapa warga di Perumahan Pucang 

Gading. 
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Dalam penelitian ini metode interview digunakan untuk 

memperoleh keterangan yang lebih pasti mengenai pelaksanaan perubahan 

Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal di 

Perumahan Pucang Gading Kabupaten Demak. 

2. Metode Observasi  

Yaitu melakukan pengamatan langsung dengan memonitoring 

peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian mengenai pelaksanaan 

perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di 

Perum Perumnas Pucang Gading  Desa Batursari dan Desa Kebonbatur 

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. 

3. Metode Studi Dokumentasi 

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya. (Arikunto 2002:206) 

Studi dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data 

yang ada seperti Undang-undang yang mengatur tentang kebijaksanaan 

pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal dari status 

kepemilikan tanah Hak Guna Bangunan dan tata laksana perubahan Hak 

Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden (Keppres) dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. 
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E. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.  

Dalam penelitian ini data metode yang digunakan adalah model analisis 

kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Model analisis 

data tersebut sesuai untuk menggambarkan tentang proses pelaksanaan 

perubahan hak atas tanah dari status kepemilikan tanah Hak Guna Bangunan 

menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal di Perumahan Pucang Gading 

Kabupaten Demak.   

Analisis data ini dilakukan dalam rangka untuk mencari jawaban atas 

permasalahan yang sedang dibahas. Dalam menganalisa permasalahan penulis 

menggunakan metode tabulasi yaitu dengan menggunakan table. Selanjutnya 

semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu 

data tersebut didiskripsikan agar dapat memberi hasil data yang jelas. 

Sehingga dari hasil analisis tersebut akan dapat memberikan jawaban atau 

pemecahan terhadap permasalahan yang kemudian disusun dalam bentuk 

laporan berupa Tugas Akhir (TA). 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian di Perumahan Pucang Gading 

a. Luas dan Batas Wilayah 

Perum Perumnas Pucang Gading terletak di 2 desa yaitu Desa 

Batursari dan Desa Kebonbatur yang berada di Kecamatan 

Mranggen, Kabupaten Demak. Karena kebutuhan rumah tempat 

tinggal yang sangat meningkat dikalangan masyarakat maka wilayah 

pembangunan perumahan di Pucang Gading diperlebar, letak lokasi 

pelebaran tersebut meliputi 2 desa yaitu Desa Mranggen Dan Desa 

Kangkung, tetapi lokasi wilayah pelebaran masih berupa lahan 

kosong yang belum dibangun untuk perumahan. Wilayah perum 

perumnas Pucang Gading tersebut terletak berbatasan dengan batas-

batas sebagai berikut : 

1) Sebelah utara  : Perumahan Plamogansari 

2) Sebelah timur  : Kampung Tlogo 

3) Sebelah selatan  : sebagian wilayah Kebonbatur 

4) Sebelah Barat : Desa Pucang Gading, Desa Bengkung 

Luas tanah secara keseluruhan adalah 2.278.356 m2 atau 2.27 hektar. 
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b. Tipe-tipe rumah di perum perumnas Pucang Gading.  

Tipe-tipe rumah yang berada di perum perumnas Pucang 

Gading terdiri dari : 

1) Rumah Sangat Sederhana (RSS) Tipe 21 

2) Rumah Sangat Sederhana (RSS) Tipe 36 

3) Rumah Inti (RI) tipe 21 

4) Rumah Sederhana (RS) Tipe 26 

5) Rumah Sederhana (RS) Tipe 36 

6) Rumah Sederhana (RS) Tipe 45 

7) Rumah Sederhana (RS) Tipe 54 

8) Rumah Sederhana (RS) Tipe 70 

9) Rumah Toko (RUKO) 

Adapun pengertian dari tipe perumahan tersebut antara 

lain adalah: 

a) Rumah Sangat Sederhana (RSS) tipe 21 dan tipe 36 adalah 

tipe yang merupakan rumah dari sisi fisik bangunannya 

sudah ditetapkan oleh Pemerintah. 

b) Rumah Inti  (RI) tipe 21 adalah walaupun bertipe 21 namun 

merupakan rumah dari sisi fisik bangunannya sudah 

dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadahi, 

contohnya lantai sudah dikramik, tembok sudah dilepo dan 

sebagainya sehingga perumahan ini siap untuk dihuni. 
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c) Rumah Sederhana (RS) tipe 26 sampai dengan tipe 36 adalah 

merupakan rumah yang dari sisi fisik bangunannya sudah 

memenuhi kriteria diatas Rumah Inti (RI) tipe 21 dan 

perumahan ini benar-benar siap untuk dihuni. 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 

menciptakan perumahan untuk layak huni dengan 

menyebutnya Rumah Sangat Sederhana (RSS), akan tetapi 

kesan masyarakat dengan RSS tersebut diangap perumahan 

itu sangat sempit untuk dihuni padahal tipe RSS itu berbeda-

beda ukurannya. Sehingga untuk menghilangkan kesan 

masyarakat tersebut, maka mulai dari tahun 2000 istilah RSS 

diganti dengan Rumah Sehat (RSH). Rumah Sehat (RSH) ini 

merupakan perumahan yang sudah ditetapkan Pemerintah 

dengan sisi fisik bangunannya layak huni dan memiliki 

harga yang murah serta mempunyai kamar 2. 

Untuk membeli perumahan di perum perumnas Pucang 

Gading terdapat 2 (dua) cara pembelian : 

(1) Pembelian dengan sistem langsung kontan 

(2) Pembelian dengan sistem Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR), kalau membeli dengan cara sistem kredit maka 

pembayarannya lewat bank BTN (Bank Tabungan 

Negara). Mengapa demikian, karena perum perumnas 

bekerja sama dengan BTN yang mana kedua lembaga 

terebut sama-sama dari asset Pemerintah/Negara. 
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Para pembeli perumahan di perum perummas Pucang Gading jika 

pembeliannya tersebut lewat kredit (KPR) BTN maka pembeli hanya 

diperbolehkan membeli bidang perumahannya cukup 1(satu) bidang 

rumah saja dan tidak boleh lebih. Akan tetapi jika pembeli membeli 

dengan uang tunai kontan (langsung lunas) maka pembeli tersebut 

diperbolehkan membeli perumahan tersebut lebih dari 1 (satu) bidang 

rumah. 

2. Proses Pelaksanaan Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak 

Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal di Perumahan Pucang 

Gading 

Dalam berbagai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional, Hak Guna Bangunan atas tanah yang dipunyai 

oleh Warga Negara Indonesia untuk rumah tinggal, dengan syarat-syarat 

yang ditetapkan di dalamnya, melalui prosedur yang singkat dan murah, 

dengan keputusan yang bersangkutan secara umum diubah atau 

diberikan dengan Hak Milik. Adapun pertimbangannya adalah, bahwa 

sesuai dengan semangat dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, 

Hak Milik, yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya, adalah hak atas 

tanah yang disediakan dan oleh karenanya yang paling tepat bagi Warga 

Negara Indonesia, untuk keperluan pribadi dan keluarganya. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1988 

tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum 

Perumnas) tersebut maka pada tahun 1991 telah didirikan suatu 
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kompleks perumahan Pucang Gading yang berada di Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak, tetapi oleh Pemerintah maka pada tahun  

1994 perumahan Pucang Gading tersebut dijadikan aset untuk BUMN 

dan dirubah menjadi Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan 

Nasional (Perum Perumnas) bumi Pucang Gading. Pada tahun 1991 

sampai dengan 1997 oleh Pemerintah kalau masyarakat membeli 

perumahan di perum perumnas Pucang Gading, maka yang keluar 

sertipikatnya adalah sertipikat Hak Guna Bangunan. Sehingga banyak 

masyarakat yang kecewa karena setiap ada seseorang yang membeli 

perumahan di perum perumnas, masyarakat mengira jika membeli suatu 

perumahan di perum perumnas tersebut nantinya sertipikat yang keluar 

adalah Hak Milik.  

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu 

Wijiastuti, salah satu pemilik rumah di perumahan Pucang Gading pada 

hari selasa tanggal 11 juli 2006 yang menyatakan sebagai berikut : 

”Rumah yang di tempati oleh ibu wiji dibeli dari pemilik rumah yang 

pertama, rumah tersebut dibeli pada tahun 2000 dengan luas tanah 180 

m2. waktu membeli rumah tersebut ibu wiji tidak mengetahui kalau 

sertipikat hak atas tanahnya adalah Hak Guna Bangunan, ibu wiji baru 

mengetahui kalau sertipikat tanah rumahnya sertipikat Hak Guna 

Bangunan pada saat waktu proses transaksi jual beli di Notaris-PPAT 

Mranggen, akan tetapi Notaris-PPAT memberitahu kepada ibu wiji 

kalau sertipikatnya dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik.  



44 

 

Seiring perkembangan zaman, perumahan dengan pemilikan Hak 

Milik sangat dianggap penting karena mengingat perumahan termasuk 

salah satu kebutuhan manusia sesudah sandang dan pangan serta tidak 

adanya suatu kasus dimana sejak dahulu hingga sekarang ini jika suatu 

perum perumnas akan digusur oleh Pemerintah. Untuk itu dengan 

adanya pemberian Hak Guna Bangunan untuk perum perumnas 

dirakasakan kurang sesuai, yang mana kompleks tersebut adalah sebagai 

tempat hunian yang dapat menciptakan lingkungan yang tertata rapi, 

sehat, serta bersih. Maka dari itu Pemerintah dalam hal ini Menteri 

Negara Agraria mengeluarkan kebijaksanaan tentang pemberian Hak 

Milik untuk rumah tinggal diseluruh perum perumnas pada tahun  1997 

yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian 

Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah 

Sederhana, yang mana jika sebelum tahun 1997 tersebut pemilik rumah 

di perum perumnas mempunyai sertipikat Hak Guna Bangunan maka 

dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik. Tetapi jika pemilik membeli 

pada tahun 1998 maka dapat langsung diberikan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak dengan sertipikat Hak Milik, karena 

berdasarkan Surat Edaran tanggal 18 September 1998 Nomor 500-3460 

dijelaskan bahwa untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi Warga 

Negara Indonesia  (WNI) perlu menjamin kelangsungan hak atas 

tanahnya tempat rumah tinggal tersebut berdiri, maka pemberian Hak 

Milik langsung dapat diberikan kepada pemohon jika tanah yang 
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dimohonkan di atasnya terdapat bangunan untuk rumah tinggal yang 

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). 

Ada pengecualian yang terdapat didalam kebijaksanaan 

Pemerintah tersebut diatas dimana kalau yang dimohonkan Kapling 

Tanah Matang (Kapling Siap Bangun) maka sertipikat yang dikeluarkan 

oleh Kantor Pertanahan adalah masih tetap sertipikat Hak Guna 

Bangunan. Karena dalam pemberian sertipikat Hak Milik untuk rumah 

tinggal ditetapkan dimana tanah yang dimohonkan  sertipikat hak atas 

tanahnya harus ada sebuah bangunan untuk hunian diatas tanah tersebut. 

Kapling Siap Bangun (KSB) adalah lahan matang yang terencana 
dalam suatu lingkungan perumahan dengan prasarana lingkungan berupa 
jalan setapak berkonstruksi sederhana dengan daerah manfaat jalan 2,8 
meter serta dilengkapi dengan utilitas umum dan fasilitas sosial berupa 
jaringan listrik, air bersih, MCK (mandi, cuci, kakus) untuk umum, 
tempat bermain dan warung (Lampiran Keputusan Mentri Pekerjaan 
Umum Nomor 01/XPTS/1989). (Andi Hamzah 2000:15) 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sudarso salah satu pemilik 

rumah di Pucang Gading pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2006 

dinyatakan sebagai berikut : ”rumah yang di tempati oleh Bapak Sudarso 

dibeli langsung dari kantor pemasaran perum perumnas Pucang Gading 

secara tunai, rumah tersebut dibeli pada tahun 2000 dengan luas tanah 

180 m2. untuk memiliki sertipikat hak atas tanah, Bapak Sudarso 

memberikan kuasanya kepada Notaris-PPAT untuk di proseskan 

sertipikat hak atas tanahnya. Setelah di proses maka pada tahun 2003 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak  memberikan sertipikat 

hak atas tanah kepada Bapak Sudarso dengan status Hak Milik.     
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Diperumahan Pucang Gading tersebut rata-rata warga sudah 

banyak yang mengetahui tentang pelaksanaan perubahan hak guna 

banguna menjadi Hak Milik. Akan tetapi belum semua masyarakat 

Pucang Gading mempunyai sertipikat Hak Milik, namun jika 

dipersentase kepemilikan sertipikat Hak Milik lebih besar dari pada 

kepemilikan sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga 

Pucang Gading tersebut. Banyaknya sertipikat Hak Milik dari pada Hak 

Guna Bangunan dapat dilihat pada uraian yang ada pada tabel dibawah 

ini : 

DATA KUMULATIF LOKASI PERUM PERUMNAS BUMI PUCANG 

GADING TAHUN 1991 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 

Perumahan Pucang Gading Jumlah 

a. perumahan yang sudah terbangun  8916 rumah 

b. perumahan yang sudah terjual 8844 rumah 

c. perumahan yang sudah terbit sertipikat 8695 rumah 

Sumber: Data Primer Perum Perumnas Pucang Gading 

 
Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari perumahan yang sudah 

terjual dengan perumahan yang sudah terbit sertipikat maka dapat 

disimpulkan bahwa kalau sudah banyak kesadaran masyarakat tentang 

adanya sertipikat hak atas tanah bagi rumah tinggalnya. Tetapi dari data 

diatas mengenai kepemilikan sertipikat Hak Milik lebih banyak dari 

pada kepemilikan Hak Guna Bangunan. Dari hasil wawancara dengan 

Asisten Manejer Pertanahan Bapak Moch Dafiq pada hari Senin tanggal 
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5 Juni 2006 di Kantor Pemasaran Perum Perumnas Pucang Gading 

menyatakan bahwa perumahan yang sudah terbit sertipikat adalah 8695 

rumah yang mana sebagian kecilnya masih ada warga yang mempunyai 

kepemilikan rumah dan bangunan dengan sertipikat Hak Guna 

Bangunan.sehingga dari jumlah total sertipikat yang terbit di perumahan 

Pucang Gading sudah terdapat banyak warga yang mempunyai sertipikat 

Hak Milik. Faktor terdapat banyaknya warga yang memiliki sertipikat 

Hak Milik disebabkan karena setelah adanya Surat Edaran tanggal 18 

September tahun 1998,  maka setiap pembelian perumahan di perum 

perumnas pemilik tanah dan bangunan dalam mengajukan permohonan 

sertipikat hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan, Kepala Kantor 

Pertanahan langsung dapat memberikan sertipikat Hak Milik kepada 

pemohon tersebut. Dari data jumlah terbitnya sertipikat diperumahan 

tersebut yaitu 8695 rumah, perumahan yang terjual mulai dari tahun 

1991 sampai dengan tahun 1997, terdapat hanya ± 4000 rumah saja yang 

bersertipikat dengan Hak Guna Bangunan, itu pun mulai dari tahun 1997 

sudah banyak warga yang meningkatkan Hak Guna Bangunannya 

menjadi Hak Milik. Dan selebihnya dari jumlah total 8695 sertipikat 

tersebut yang dikurangi ± 4000 rumah yang bersertipikat Hak Guna 

Bangunan adalah perumahan yang dimiliki warga dengan sertipikat Hak 

Milik. 

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

tampak semakin memperhatikan aspirasi para pemegang Hak Guna 
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Bangunan ini dengan cara semakin mempermudah dan mempercepat 

pelayanannya, terutama setelah diluncurkannya Keputusan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 1998 

tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang 

ditetapkan pada dan diberlakukan sejak 26 Juni 1998, ringkasnya dalam 

hal ini konsep reformasi keagrariaan yang dikonsepkan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) cukup terasa.  

Pertimbangan Pemerintah dalam mempermudah dan memperingan 

proses pelaksanaan perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik melalui fasilitas Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tersebut sebagaimana 

disebutkan dalam konsideransnya yang menarik untuk kita ketahui 

adalah: “bahwa rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia 

sesudah pangan dan karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal 

bagi Warga Negara Indonesia (WNI) perlu menjamin kelangsungan hak 

atas tanah tempat rumah tinggal tersebut berdiri; bahwa berhubungan 

dengan itu perlu meningkatkan pemberian Hak Milik atas tanah untuk 

rumah tinggal yang masih dipunyai oleh perseorangan Warga Negara 

Indonesia (WNI) dengan Hak Guna Bangunan.”  

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah 

Bapak Herry Fathurachman, SH. Pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 

2006 di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, menyatakan bahwa 

proses pelaksanaan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan 
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menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal, yang diatur di dalam 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

nomor 7 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 1998 jo. Peraturan Menteri 

Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 

1999 sebenarnya sangat membantu untuk memperoleh Hak Miliknya, 

syarat-sayarat yang ditetapkan mudah dan dapat dipenuhi oleh pemilik 

tanah dan bangunan di perumahan Pucang Gading. 

Saat ini peraturan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal 

melalui proses perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan 

menjadi Hak Milik dilihat dari obyeknya diatur dalam (2) dua 

kelompok:  

a.  Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo. Nomor 15 Tahun 

1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah 

Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). Obyek yang 

dpat diproses melalui peningkatan hak atas tanahnya adalah tanah 

untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, yang termasuk 

kriteria rumah sederhana dan rumah sangat sederhana pada pasal 1 

huruf d adalah bidang tanah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Harga perolehan tanah dan rumah tidak lebih daripada Rp. 

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 
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2) Luas tanah tidak lebih daripada 200 m2, di daerah perkotaan dan 

tidak lebih daripada 400 m2, untuk di luar perkotaan. 

3) Di atasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembangunan 

perumahan massal atau kompleks perumahan.  

b. Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak 

Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, tanah yang menjadi obyek 

perubahan hak atas tanah adalah tanah yang digunakan untuk rumah 

tinggal kepunyaan perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) 

yang luasnya 600 m2 atau kurang yang masih berstatus Hak Guna 

Bangunan. Dengan adanya ketentuan ini maka pemberian hak 

dengan ketentuan luas sampai dengan 200 m2 dihapuskan 

sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1997. 

Permohonan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang 

dibuat oleh warga perumahan Pucang Gading tersebut langsung dapat 

diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak, Dalam permohonan tersebut harus memuat:  

1. Keterangan mengenai pemohon meliputi nama, tanggal lahir, 

pekerjaan, tempat tinggal dan keterangan mengenai bidang-bidang 

tanah yang telah dipunyai.  



51 

 

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data 

fisik meliputi sertipikat, letak, batas-batas dan luasnya (sebutkan 

tanggal dan nomor surat ukurnya). 

3. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah 

yang dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon. 

Proses perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik 

atas tanah untuk rumah tinggal yang dilakukan oleh warga 

perumahan Pucang Gading, dalam pelaksanaannya  Berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 Tahun 1997. Permohonan peningkatan hak atas 

tanah di Kabupaten Demak dapat dimohonkan oleh pemohon yang 

ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. 

Dimana blangko permohonan  peningkatan hak tersebut sudah 

tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, blangko tersebut 

berisi format isian yang berupa surat  permohonan peningkatan Hak 

Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal 

sekaligus pendaftaran/penerbitan sertipikat Hak Milik yang harus 

ditulis oleh pemohon. Surat tersebut harus dilampiri/disertai 

dokumen-dokumen dan daftar isian yang formulirnya telah 

disediakan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berupa: 

1) Surat permohonan pendaftaran Hak Milik (HM) di atas Hak 

Pengelolaan (HPL) bermaterai cukup. 

2) Perjanjian jual beli/akta jual beli. 
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3) Fotocopy sertipikat asli Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah 

dicek keabsahannya. 

4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

5) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 

terakhir. 

6) Surat bukti setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). 

7) Surat persetujuan dari perum perumnas (rekomendasi). 

8) Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan (HT) apabila 

dibebani Hak Tanggungan (HT). 

9) Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pengembang yang 

bersangkutan. 

Kemudian setelah menerima surat perintah setor pungutan 

dari Kepala Kantor Pertanahan Demak, sebagai pemohon harus 

membayar lunas (3) tiga jenis biaya berikut: 

a) Uang pemasukan kas negara dengan perincian yang sesuai 

dengan  Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku Pada Badan  Pertanahan Nasional (BPN). 

b) Biaya pengukuran bidang tanah yang besarnya menurut 

ketentuan Pendaftaran Tanah Sporadik Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak tahun 2006, yaitu Rp. 120.200,- (untuk luas 

tanah 401 m2 sampai dengan 500 m2) atau Rp. 135.600,- (untuk 

luas tanah lebih dari 500 m2 sampai dengan 600 m2), keharusan 
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membayar biaya pengukuran ini berlaku bila bidang tanah yang 

dimohonkan perubahan statusnya itu belum mempunyai surat 

ukur. 

c) Biaya peningkatan hak sebesar  Rp. 50.000 adalah Rp. 25.000 

untuk mematikan Hak Guna Bangunan dan yang Rp. 25.000 

untuk pendaftaran.  

Setelah diterima tanda bukti setor pungutan Kepala Kantor 

Pertanahan Demak mendaftar perubahan status tanah Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Milik dengan memberikan catatan dengan tintan 

merah atau cap pada halaman pendaftaran peralihan hak dalam buku 

tanah Hak Guna Bangunan yang bersangkutan dan sertipikatnya serta 

pada daftar umum lainnya, sebagai berikut: 

“DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA 
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ……….TANGGAL 
………HAK GUNA BANGUNAN 
NOMOR……..DESA………HAPUS DAN DIUBAH MENJADI HAK 
MILIK NOMOR………..DESA…………….DENGAN UANG 
ADMINISTRASI SEBESAR Rp. 10.000,- DAN SUMBANGAN 
PELAKSANAAN LANDREFORM Rp. 5.000,-” 

 
 

      ……….., tgl………………….. 
     KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
    KABUPATEN/KOTAMADYA………………...... 
 
    (……………………………………………….) 
 

Dan semua sebutan Hak Guna Bangunan beserta nomornya di 

dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya dicoret dan 

diganti dengan sebutan Hak Milik dengan nomornya. 
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Apabila permohonan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 1998. dapat diberikan pemberian Hak Milik atas tanah 

untuk rumah tinggalnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Demak. Dimana 

proses permohonan untuk mengajukan perubahan adalah pemohon 

mengajukan surat permohonan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi 

Hak Milik untuk rumah tinggal sekaligus pendaftaran/penerbitan 

sertipikat Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak.  

Surat tersebut harus dilampiri/disertai dokumen-dokumen dan 

daftar isian yang formulirnya telah disediakan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak berupa: 

1) Surat permohonan pendaftaran perubahan Hak Guna Bangunan 

(HGB) menjadi Hak Milik (HM) bermaterai cukup. 

2) Akta jual beli/surat perolehan tanah yang bersangkutan. 

3) Fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah dicek 

keabsahannya. 

4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

5) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 

terakhir. 

6) Surat bukti setor BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan) 
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7) Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan (HT) apabila 

dibebani Hak Tanggungan (HT). 

8) Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)/surat keterangan Lurah Desa 

apabila IMB belum ada, bahwa bangunan tersebut untuk rumah 

tempat tinggal. 

9) Pernyataan dari pemohon bahwa perolehan Hak Milik yang dimohon 

pendaftarannya itu yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik 

atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang 

seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) m2. 

Atas permohonan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi 

Hak Milik dan sekaligus pendaftaran Hak Milik atas tanah untuk 

rumah tinggal, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 

mengeluarkan perintah setor pungutan yang harus dibayar oleh 

pemohon perubahan hak atas tanah adalah sebagai berikut : 

a) Uang pemasukan kas negara dengan perincian yang sesuai 

dengan Ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 

Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 

Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

b) Biaya pengukuran bidang tanah yang besarnya menurut 

ketentuan Pendaftaran Tanah Sporadik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak tahun 2006, yaitu Rp. 150.300,- (untuk luas 

tanah 601 m2 sampai dengan 700 m2) atau Rp. 314.600,- (untuk 

luas tanah 1751 m2 sampai dengan 2000 m2), keharusan 
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membayar biaya pengukuran ini berlaku bila bidang tanah yang 

dimohonkan perubahan statusnya itu belum mempunyai surat 

ukur. 

c) Biaya peningkatan hak sebesar Rp. 50.000 adalah Rp. 25.000 

untuk mematikan Hak Guna Bangunan dan Rp. 25.000 untuk 

pendaftaran. 

Setelah setor pungutan dibayar lunas oleh pemohon, 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak: 

(1) Mendaftar hapusnya Hak Guna Bangunan yang 

bersangkutan dalam buku tanah dan sertipikatnya serta 

daftar umum lainnya. 

(2) Selanjutnya mendaftar Hak Milik atas tanah bekas Hak Guna 

Bangunan tersebut dengan membuatkan buku tanahnya 

dengan menyebutkan keputusan ini sebagai dasar adanya 

Hak Milik tersebut dan menerbitkannya sertipikatnya, 

dengan surat ukur yang dibuat berdasarkan data fisik yang 

digunakan dalam pendaftaran Hak Guna Bangunan. 

Jika permohonanan perubahan Hak Guna Bangunan atas tanah 

negara untuk menjadi Hak Milik atas tanah yang luasnya lebih dari 

2000m2 sampai dengan 5000 m2, dapat dimohonkan oleh pemohon 

dengan skema umum dan tata cara pemberian Hak Milik atas tanah 

negara menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. hanya saja pada kelas luas 

lebih dari 2000 m2 sampai dengan 5000 m2 prosesnya cukup sampai 
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tingkat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, 

karena dalam luasan ini yang berwenang untuk memberikan keputusan 

pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih 

dari 5000 m2 adalah Kepala Kantor  Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi. Sedangkan untuk kelas luas tanah lebih dari 5000 m2 

prosesnya sampai tingkat Badan Pertanahan Nasional Pusat, sesuai 

dengan tingkat kewenangannya masing-masing. Tapi surat 

permohonannya tetap saja harus melalui Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. 

Jangka waktu maksimal yang dibutuhkan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak untuk penyelesaian permohonan perubahan hak, 

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan 

Pelayanan Pertanahan, untuk kegiatan pendaftaran perubahan hak dari 

Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah sederhana dan 

rumah sangat sangat sederhana serta pendaftaran perubahan Hak Milik 

untuk rumah tinggal adalah 20 hari kerja.     

Sehubungan dengan ditetapkannya pemberian Hak Milik atas 

tanah untuk rumah tinggal dengan Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 dan 

Nomor 6 Tahun 1998, maka Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Tanggal 18 September 

1998 Nomor 500-3460 tentang petunjuk lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal. 
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Penjelasan dan petunjuk lebih lanjut yang dimaksud dalam Surat Edaran 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Mengenai perubahan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak 

Pengelolaan (HPL): 

Hak Guna Bangunan atas tanah negara untuk rumah tinggal di atas 

Hak Pengelolaan (HPL) atas nama instansi Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah tingkat I, Pemerintah Daerah tingkat II atau 

BUMN/BUMD, dapat ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik 

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998, apabila hal tersebut 

disetujui secara tertulis oleh pemegang Hak Pengelolaan (HPL) yang 

bersangkutan dengan disertai pernyataan bahwa tanah tersebut 

terletak di kawasan yang menurut perencanaan tanah Hak 

Pengelolaan (HPL) itu memang diperuntukkan bagi pemukiman. 

Dalam pada itu apabila Hak Guna Bangunan tersebut adalah atas 

tanah Hak Pengelolaan (HPL) perum perumnas. Maka persetujuan 

itu wajib diberikan oleh perum perumnas sepanjang mengenai tanah 

yang dipergunakan untuk rumah tinggal, mengingat bidang tugas 

pemegang Hak Pengelolaan ini adalah memang mengembangkan 

perumahan dan pemukiman. 

b. Mengenai Rumah Toko (RUKO) dan Rumah Kantor (RUKAN): 

Rumah Toko (RUKO) dan Rumah Kantor (RUKAN) tidak termasuk 

dalam pengertian rumah tinggal sebagaimana dimaksud Keputusan 
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Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

6 Tahun 1998.  

c. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 Tahun 1999, jis Nomor 15 Tahun 1997 dan 

Nomor 1 Tahun 1998, dan Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 

berlaku untuk Hak Guna Bangunan yang sudah ada sebelum 

keputusan-keputusan tersebut ditetapkan maupun Hak Guna 

Bangunan yang ada atau diperoleh sesudahnya. Hak Guna Bangunan 

yang ada atau diperoleh sesudah tanggal keputusan tersebut adalah 

misalnya: 

1) Hak Guna Bangunan hasil pemisahan atau pemecahan Hak Guna 

Bangunan induk yang dilakukan oleh pengembang dan diperoleh 

oleh perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sesudah 

tanggal keputusan termaksud.  

2) Hak Guna Bangunan yang semula kepunyaan badan hukum dan 

kemudian diperoleh oleh perseorangan Warga Negara Indonesia 

(WNI) sesudah tanggal keputusan termaksud. 

3) Hak Guna Bangunan yang penetapan pemberiannya dikeluarkan 

sesudah tanggal keputusan termaksud. 

Untuk efisiensi pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, maka 

Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 

diminta agar dalam pemberian hak atas tanah kepada perseorangan 
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Warga Negara Indonesia yang dimaksudkan untuk rumah tinggal 

langsung ditetapkan pemberian Hak Milik kepada yang bersangkutan. 

Apabila terdapat kendala untuk melaksanakan hal ini, misalnya adanya 

kebijaksanaan yang bersifat lokal, hendaknya permohonan yang 

bersangkutan diteruskan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional untuk memperoleh keputusan. 

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pemberian 

Hak Atas Tanah Bapak Sunarso, SH pada  hari Senin tanggal 13 

Februari 2006, menjelaskan bahwa sertipikat dalam UUPA nomor 5 

tahun 1960 dibedakan menjadi bermacam-macam hak, akan tetapi di sini 

hanya menjelaskan apa yang diatur dalam pasal 20 UUPA, bahwa Hak 

Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial sedangkan Hak Guna Bangunan apa 

yang diatur dalam pasal 35 UUPA adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri 

dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. 

Dari pengertian ini sudah barang tentu tidak diartikan secara apa 

adanya, akan tetapi diperlukan pemahaman yang mendalam. Terlebih 

penting lagi bukan pada jenis atau macam-macam hak atas tanah, akan 

tetapi sertipikat, dimana sertipikat mempunyai kedudukan dan status 

hukum yang tinggi atas kepastian obyek dan subyek hak atas tanah. 

Hubungan hukum antara obyek dan subyek hak atas tanah selalu 
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melekat dan tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan suatu perbuatan 

hukum tertentu. Bahwa Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan 

mempunyai kedudukan dan perlakuan yang sama dalam suatu perbuatan 

hukum, hanya yang membedakan adalah Hak Guna Bangunan 

mempunyai jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hak 

Guna Bangunan adalah hak yang terbatas, karena di dalam UUPA telah 

dijelaskan dalam pasal 35 bahwa Hak Guna Bangunan mempunyai 

jangka waktu terbatas yang ditetapkan oleh UUPA tersebut. Sedangkan 

di dalam Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dinyatakan pada 

pasal 25 ayat 1 dan 2 bahwa :  

a. Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 

diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh (30) tahun dan 

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh (20) 

tahun. 

b. Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakhir, kepada bekas 

pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan di 

atas tanah yang sama. 

Hak Guna Bangunan ini pun dapat ditingkatkan menjadi Hak 

Milik, asalkan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan, misalnya apabila tanahnya dijaminkan, sudah barang tentu 

harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari instansi pemegang 
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Hak Tanggungan. Sama halnya apabila tanah yang dimohonkan di atas 

tanah Hak Pengelolaan harus mendapat rekomendasi dari pemegang dan 

telah terdaftar sebagai obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

Hak Guna Bangunan pada umumnya diperuntukkan/digunakan 

untuk rumah tinggal, perkantoran dan perdagangan. Seperti halnya Hak 

Milik, Hak Guna Bangunan pun bisa diwariskan atau dibebani oleh Hak 

Tanggungan (dijadikan agunan bagi pinjaman uang) serta boleh 

diperjual belikan atau dialihkan. Dengan demikian sebenarnya hak-hak 

pemegang Hak Guna Bangunan tidak begitu berbeda dengan hak-hak 

yang dipunyai oleh pemegang Hak Milik, kecuali dalam hak terbatasnya 

penggunaan tanahnya, agak merepotkan karena harus memperpanjang 

masa berlakunya setiap akhir waktu berlakunya, dan biasanya di pasaran 

harga tanahnya lebih murah dari pada tanah Hak Milik. Tidak 

mengherankan apabila para pemegang Hak Guna Bangunan, terutama 

para pemilik rumah di daerah perkotaan diperkirakan pada umumnya 

ingin memiliki sertipikat dengan status Hak Milik atas tanahnya, yang 

tidak terbatas masa berlakunya dan diapresiasi masyarakat dengan nilai 

dan harga yang lebih tinggi dari pada tanah dengan status kepemilikan 

sertipikat Hak Guna Bangunan. 

3.  Kendala-Kendala Yang Dihadapi Warga Perumahan Pucang 

Gading Dalam Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Dari Hak 

Guna Bangunan Menjadi Hak Milik 
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Di dalam pelaksanaan perubahan hak atas tanah sering kali 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak yang akan 

mengajukan perubahan hak atas tanah dengan pihak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak. Kendala-kendala yang dialami oleh warga 

perumahan Pucang Gading dan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 

dalam proses perubahan hak atas tanah adalah : 

a. Kurang lengkapnya persyaratan-persyaratan yang ada didalam 

berkas permohonan perubahan hak atas tanah yang harus dipenuhi 

oleh pemohon dalam mengajukan perubahan hak atas tanah. 

b. Sertipikat tanah yang akan diajukan perubahan hak atas tanahnya 

tersebut masih dalam keadaan sengketa antara pihak pemohon 

dengan pihak lain yang terkait dalam sengketa tersebut. 

c. Salinan buku tanah yang ada di dalam sertipikat Hak Guna 

Bangunan yang diajukan oleh pemohon ternyata tidak sama dengan 

catatan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak. 

d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilampirkan oleh pihak 

pemohon menunjukkan bahwa IMB tersebut penggunaan tanahnya 

tidak untuk rumah tinggal. 

e. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan 

Bangunan) menunjukkan penggunaan tanahnya masih berupa tanah 

kosong, hal ini menyebabkan keraguan kepada pihak Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Demak, apakah tanah tersebut masih berupa 

tanah kosong atau sudah ada bangunan di atasnya.  

f. Subjek sertipikat meninggal, akan tetapi pemohon (sebagai pewaris) 

perubahan hak atas tanah tersbut belum melakukan balik nama, 

untuk itu maka pemohon harus melakukan balik nama sertipikat 

terlebih dahulu, sehingga sertipikat tersebut menjadi atas nama 

pemohon (pewaris). 

g. Pemohon tidak menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan yang 

asli pada saat mengajukan perubahan hak atas tanah ke Kantor 

Pertanahan. 

Hal-hal yang terjadi diatas merupakan kendala-kendala yang 

dialami oleh warga perumahan Pucang Gading dalam mengajukan 

permohonan perubahan hak atas tanah serta merupakan kendala yang 

dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak di dalam 

menangani proses perubahan hak atas tanah. Untuk itu maka usaha 

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak di dalam menangani 

permasalahan diatas dengan melakukan cara-cara sebagai berikut: 

a. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Demak akan mengembalikan 

kembali berkas permohonan perubahan hak atas tanah apabila pihak 

pemohon tidak melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan 

dilampirkan oleh pemohon terlebih dahulu, baru setelah berkas 

lengkap diajukan kembali oleh pihak pemohon maka barulah pihak 
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Kantor Pertanahan Kabupaten Demak mau menerima berkas tadi 

untuk diproses. 

b. Untuk permasalahan adanya sertipikat tanah yang masih sengketa 

maka Kantor Pertanahan Kabupaten Demak menyarankan kepada 

pemohon untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan pihak 

terkait. Kepala Kantor Pertanahan Demak akan menerima kembali 

berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon jika sertipikat 

tanah yang akan diserahkan untuk proses perubahan hak atas tanah 

tidak dalam sengketa. 

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh pemohon untuk 

proses perubahan hak atas tanah ternyata tidak sama dengan buku 

tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, maka 

pihak Kantor Pertanahan melakukan pengecekan kembali mengenai 

data fisik maupun yuridis untuk mengetahui keabsahan sertipikat 

yang dimiliki oleh pemohon tersebut. 

d. Untuk IMB yang menunjukkan bahwa penggunaan tanahnya bukan 

untuk rumah tinggal, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak tidak  dapat menerima permohonan yang diajukan oleh 

pemohon, dan permohonan tersebut akan diterima oleh Kantor 

Pertanahan apabila pemohon membuat surat IMB baru yang 

menunjukkan bahwa penggunaan tanah tersebut memang benar-

benar untuk rumah tinggal. 

e. Apabila ada keraguan dilakukan pengecekan lapangan mengenai 

kondosi di  lapangan, apabila masih berupa tanah kosong maka 
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berkas permohonan tadi dikembalikan kepada pemohon dan apabila 

sudah ada bangunan di atasnya maka dibuatkan berita acara 

selanjutnya berkas permohonan diproses sebagaimana mestinya. 

f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tidak akan menerima 

berkas permohonan apabila sertipikat yang diserahkan oleh 

pemohon tidak atas namanya. Sehingga kalau pemohon ingin 

mengajukan permohonan perubahan hak atas tanah maka sertipikat 

tersebut harus dibalik nama terlebih dahulu atas namanya pemohon. 

g. Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak akan menerima 

berkas permohonan perubahan hak tas tanah jika sertipakat Hak 

Guna Bangunan yang diserahkan ke Kantor Pertanahan adalah 

sertipikat Hak Guna Bangunan asli. 

Tapi kenyataan dimasyarakat sertipikat asli belum semuanya 

dipegang oleh pemegang hak, sebagian masih dipegang oleh BTN. 

Dengan alasan penguasa tanah sebagai pemegang hak belum lunas 

membayar angsuran pembelian tanah dan rumah. Adapun masyarakat 

yang telah lunas membayar angsuran pembelian rumah dan tanah dan 

sekaligus menjadi pemegang hak akan memperoleh sertipikat Hak Guna 

Bangunan atas nama dirinya dari BTN, sertipikat asli ada yang disimpan 

dan dipegang sendiri oleh pemegang hak, tetapi ada juga yang 

dimasukkan ke Bank sebagai jaminan hutang. 
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B. Pembahasan 

1. Proses Pelaksanaan Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak 

Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal di Perumahan Pucang 

Gading 

Didalam proses pelaksanaan  perubahan hak atas tanah dari Hak 

Guna Bangunan menjadi Hak Milik, yang dilakukan oleh warga 

perumahan Pucang Gading ialah harus membuat permohonan peningkatan 

hak atas tanahnya sendiri oleh pemilik perumahan tersebut, baik dari 

masing-masing Individu atau Kolektif (bersama-sama para pemilik 

perumahan yang berada di perum perumnas Pucang Gading) yang 

diajukan secara tertulis kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak. Kantor Pemasaran Perum Perumnas Pucang Gading tidak 

mempunyai kewenangan untuk memohonkan permohonan perubahan hak 

atas tanah untuk para pemilik perumahan tersebut. Kantor pemasaran 

Perum perumnas Pucang Gading hanya mempunyai kewenangan membuat 

surat rekomendasi yang dapat diberikan oleh pemilik perumahan yang 

akan mengajukan permohonan perubahan hak atas tanahnya ke Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. 

Warga masyarakat perum perumnas Pucang Gading yang telah 

memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan kebanyakan sudah merubah Hak 

Guna Bangunannya menjadi Hak Milik, ini disebabkan karena 

dimasyarakat Pucang Gading tersebut sebagian besar sudah mengetahui 

adanya perbedaan antara status kepemilikan  Hak Guna Bangunan  dan 
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Hak Milik, dimana Hak Milik itu masa berlakunya tidak terbatas lain 

halnya Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya terbatas dan harus 

melakukan perpanjangan jika masa jangka waktu Hak Guna Bangunan 

tersebut akan habis. 

Namun ada beberapa warga masyarakat yang belum mengetahui 

tentang peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik, mereka tersebut baru tahu pentingnya Hak Milik untuk rumah 

tinggal manakala jika tanah perumahan mereka mau dijual atau 

dikreditkan ke Bank, para pembeli dan pihak Bank biasanya akan membeli 

dengan harga lebih murah jika tanah perumahan tersebut memiliki 

sertipikat Hak Guna Bangunan, untuk itu biasanya pemilik perumahan 

tersebut baru tersadar kalau kepemilikan Hak Milik untuk rumah tinggal 

sangat penting. Dengan adanya kejadian tersebut maka pemilik baru akan 

segera lekas-lekas meningkatkan hak atas tanah perumahannya tersebut. 

Terdapatnya warga perumahan perum perumnas Pucang Gading 

yang belum merubah Hak Guna Bangunannya menjadi Hak Milik juga 

karena salah satunya disebabkan oleh pemilik sendiri, dimana terdapat 

pemilik rumah di perum perumnas yang sudah mengetahui adanya 

peningkatan hak atas tanah, namun karena kesibukan pekerjaan pemilik 

tersebut sehingga belum sempat untuk merubah hak atas tanahnya menjadi 

Hak Milik. Pemilik perumahan tersebut sebenarnya ingin merubah hak 

atas tanahnya  untuk dilimpahkan ke PPAT, karena tidak ada biaya untuk 

membayar PPAT maka akhirnya pemilik tidak merubah hak atas tanahnya. 
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Para pemilik perumahan di perum perumnas Pucang Gading tersebut 

beranggapan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanahnya itu tidak akan 

hapus karena Hak Guna Bangunan jangka waktunya bisa diperpanjang dan 

diperbaharui. Dan para warga yang belum merubah haknya itu akan segera 

merubah haknya jika rumah yang ditempati tersebut akan dijual atau 

dikreditkan ke Bank. 

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Warga Perumahan Pucang Gading 

Dalam Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Dari Hak Guna 

Bangunan Menjadi Hak Milik 

Pihak warga perumahan Pucang Gading didalam melakukan 

permohonan perubahan hak atas tanahnya, sebenarnya tidak mengalami 

kendala yang berarti, karena pihak pemohon tersebut didalam melakukan 

perubahan hak atas tanahnya sebagian besar diwakili oleh pihak ketiga 

dalam hal ini PPAT-nya, jadi apabila ada persyaratan yang belum lengkap 

PPAT akan memberitahu kepada pihak pemohon perubahan hak atas 

tersebut untuk melengkapi persyaratan terlebih dahulu, baru setelah 

berkasnya lengkap PPAT baru mengajukan ke pihak Kepala Kantor 

Pertanahn Demak untuk diproses. Bagi warga perumahan Pucang Gading 

yang melakukan proses perubahan sendiri, kebanyakan mereka belum 

mengetahui tentang ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2002 mengenai Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 

Berlaku di Badan Pertanahan Nasional. 
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Nilai perolehan tanah tidak kena uang pemasukan (NPT-TKUP) 

adalah nilai perolehan tanah yang tidak di kenakan uang pemasukan yang 

berdasarkan tidak kena Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) yang ditetapkan Menteri Keuangan bagi masing-masing daerah 

yang bersangkutan. Sedangkan penetapan Nilai Perolehan Tanah Tidak 

Kena Uang Pemasukan (NPT-TKUP) yang berada di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak ditetapkan berdasar nilai perolehan objek pajak tidak 

kena pajak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan jika 

perhitungannya kurang dari nilai tersebut maka tanah tidak dikenakan 

kewajiban membayar uang pemasukan. 

Masyarakat didalam melakukan perubahan hak atas tanah dengan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa Hak Milik merupakan 

hak yang paling kuat dibandingkan dengan hak yang lain kemudian 

setelah ditingkatkan hak atas tanahnya, tanah tersebut mempunyai nilai 

jual yang lebih tinggi. Semua pengajuan perubahan hak atas tanah pasti 

diberikan selama berkas tidak bermasalah dan tanahnya dipergunakan 

untuk rumah tinggal maka pengajuan perubahan hak diberikan, tetapi 

apabila tanahnya dipergunakan untuk usaha atau tanahnya terkena blokir 

oleh pihak lain ataupun kondisi dilapangan masih berupa tanah kosong 

maka tidak dapat diberikan Hak Milik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dalam simpulan penulis ingin menganalisa dan mengemukakan beberapa 

data yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh sebagai 

berikut: 

1. Proses pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik 

atas tanah untuk rumah tinggal banyak dilaksanakan oleh warga 

perumahan Pucang Gading yang telah merubah hak atas tanahnya. Hal ini 

bisa dilihat dengan adanya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak 

Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana, 

maka pemilik rumah yang telah mempunyai sertipikat Hak Guna 

Bangunan, mulai pada tahun 1997 dapat ditingkatkan Hak Guna 

Bangunannya menjdi Hak Milik melalui proses perubahan hak atas tanah. 

Pelaksanaan perubahan hak tersebut sangat menguntungkan bagi pihak 

pemilik rumah, dimana untuk menjamin pemilikan rumah tinggalnya dapat 

diperoleh sertipikat Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggalnya yang 

masa berlakunya tidak terbatas, lain halnya Hak Guna Bagunan yang masa 

berlakunya terbatas dan harus melakukan perpanjangan jika masa jangka 

waktu Hak Guna Bangunan tersebut habis. 
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2. Kendala-kendala dalam proses pelaksanaan perubahan Hak Guna 

Bangunan menjadi hak milk atas tanah untuk rumah tinggal di perumahan 

Pucang Gading, yaitu : 

a. Didalam melakukan perubahan hak atas tanah, seringkali warga 

perumahan Pucang Gading sebagai pihak pemohon kurang 

melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan 

perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik. 

b. Sertipikat hak atas tanah yang diserahkan oleh pemohon ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Demak bukan sertipikat Hak Guna Bangunan 

yang asli, sehingga dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan tidak 

dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk 

diproses perubahan haknya lebih lanjut. 

 

B. Saran 

Dari simpulan diatas dan hal-hal yang ditemukan dilapangan, maka penulis 

ingin memberika saran sebagai berikut : 

1. Pihak Kantor Pertanahan diharapkan dapat menginformasikan kepada 

warga perumahan Pucang Gading tentang adanya Keputusan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 

serta tentang prosedur tata cara pelaksanaan perubahan Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Milik. Karena dalam hal ini instansi yang 
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berwenang untuk memberikan penyuluhan informasi kepada warga 

tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. 

2. Kepada warga perumahan Pucang Gading maupun seluruh lapisan 

masyarakat, yang telah mengetahui dan memahami isi peraturan yang 

mengatur perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik atas tanah untuk rumah tinggal, hendaknya dapat memberikan 

pengalamannya dalam pelaksanaan perubahan hak atas tanah kepada 

tetangga dan masyarakat yang berhak untuk merubah Hak Guna 

Bangunannya menjadi Hak Milik. 
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